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Oddział II. Jednostki merytorycznie podległe bezpośrednio prorektorom 

§ 57 

 

Centrum Wsparcia Projektów 

1. Do zadań Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych należy: 

1) w ramach zakresu działania Zespołu ds. informacji i promocji: 

a) pozyskiwanie, gromadzenie oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach 

pozyskiwania funduszy na badania, 

b) promocja sukcesów w zakresie pozyskanych i zakończonych grantów oraz ich 

wyników, 

c) prowadzenie i udostępnianie bazy zawierającej podstawowe informacje o projektach 

zakończonych oraz aktualnie realizowanych, 

d) przygotowywanie cotygodniowych biuletynów (newslettery) z informacjami  

o aktualnych i zbliżających się grantach, 

e) organizowanie spotkań z pracownikami agencji grantowych dla różnych grup 

badaczy UAM, 

f) prowadzenie i organizowanie szkoleń na temat przygotowywania wniosków  

do różnych agencji grantowych. 

2) w ramach zakresu działania Zespołu ds. wnioskowania i mentoringu: 

a) udostępnienie i aktualizowanie bazy podstawowych informacji koniecznych przy 

wypełnianiu formalnych części wniosków grantowych, 

b) pomoc redakcyjna wniosku (analiza wniosków grantowych, proponowanie zmian 

opisów projektu w celu udoskonalenia ich struktury oraz stylu tekstu aplikacji), 

c) zorganizowanie wstępnej, wewnętrznej ewaluacji wniosków dokonywanych przez 

badaczy mających doświadczenie w recenzowaniu projektów w agencjach krajowych 

i międzynarodowych, 

d) zapewnienie indywidualnej opieki i wsparcia przy aplikowaniu o finansowanie 

projektów konsorcyjnych, w których UAM pełni rolę koordynatora (pomoc  

w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów, informowanie o praktycznych 

aspektach zarządzania i zasadach uczestnictwa w konsorcjach, pomoc 

w przygotowaniu wniosków, umów konsorcyjnych i grantowych), 

e) organizacja i koordynacja procesów aktywizacji grantowej pracowników 

Uniwersytetu, w tym mentoringu dla pracowników naukowych rozpoczynających 

karierę naukową. 
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2. Do zadań Sekcji Wsparcia Realizacji Grantów należy: 

1) w ramach zakresu działania Zespołu ds. rozliczeń finansowych projektów: 

a) prowadzenie ewidencji projektów i ich budżetów w odpowiednich systemach 

informatycznych, 

b) administrowanie budżetami projektów, 

c) współpraca z Centrum Finansowo-Księgowym (Kwesturą) w zakresie obsługi 

finansowo-księgowej projektów, 

d) dokonywanie oceny kwalifikowalności wydatków, 

e) wprowadzanie zmian w budżecie (aneksy i negocjowanie z agencją), 

f) rozliczanie kosztów w trakcie realizacji grantu, 

g) wprowadzanie danych projektowych do systemu POL-on, 

h) współpraca z kierownikami projektów oraz zespołów projektowych w ramach 

przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych 

dokumentów oraz monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych. 

2) w ramach zakresu działania Zespołu ds. prawno-administracyjnych: 

a) weryfikowanie i podpisywanie umów z agencjami grantowymi, również umów 

konsorcyjnych i międzynarodowych, 

b) doradztwo prawne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej i praw 

własności przemysłowej, na wszystkich etapach przygotowywania i realizacji projektu 

badawczego. 

3) w ramach zakresu działania Zespołu ds. zamówień publicznych: wsparcie 

grantobiorców w całokształcie spraw związanych z realizacją zakupów podlegających 

przepisom Prawa o zamówieniach publicznych (przygotowanie kompletnej 

dokumentacji zakupowej i zweryfikowanie oczekiwań kierownika projektu, konfrontując 

je z założeniami budżetu oraz wytycznymi danego programu grantowego, a następnie 

skierowanie dokumentacji do Biura Zamówień Publicznych w celu jej dalszego 

procedowania). 

4) w ramach zakresu działania Zespołu ds. raportowania: 

a) dbanie o terminowe sporządzanie poprawnych formalnie i merytorycznie 

sprawozdań z realizacji grantów, 

b) przygotowywanie części finansowej sprawozdań, 

c) przejęcie odpowiedzialności za terminowe wysłanie prawidłowych sprawozdań 

finansowych. 


